
 

 

সরূা আত তাওবার তাফসীরঃ (প্রথম পবব)শহীদ শায়েখ ডঃ আবু্দল্লাহ 
আযযাম রহঃ 
 

ভুমমক াঃ  
ইন্না ামদা লল্লা, নামাদুহু া নাতা’ঈনুহু া নাতাগলিরুহু া নাউযুলিল্লাল লমন শুরুলর আনিুলনা া 

লমন ালিআলত আ’মালনা। মান ইালদলল্লা িাা মুলদল্লা াহু, া মান ইউদললল্লা িাা ালদা াহু। া 

আলাদু আন া-ইাা ইল্লাল্লাহু া আলাদু আন্না মুাম্মাদান আবু্দহু া রুুহু। 

ূরা ‘িারাআ’ মদীনা অিতীর্ণ িণ শল ূরামূহর একটি ূরা। এর িণহমাট আাত ংখ্িা হা ১২৯। এটি (লিলি 

লিিান ম্বলত) িণহল ূরা ার কারহর্ এই ূরার মহিি মুলম জালতর াহে অনিানি জালত শগাষ্ঠীর ম্পহকণ র 

রূপ শরখ্া  িরর্ প্রকৃলত শকমন হি শ লিহ ুস্পষ্ট লদকলনহদণ লনা শদা হহে। শযমন মুনালিকহদর াহে শকমন 

িিিার করহত হি, কালিরহদর াহে শকমন আচরর্ করহত হি ইতিালদ। 

ূরাতু ‘িারাআ’ এর অহনকগুহা নাম রহহে। এর একটি নাম হা ‘আত তািা’। এ নাহম এহক নামকরর্ করার 

কারর্ হা এ ূরা মুমানহদর জনি ািারর্ ক্ষমা এিং লতন জন িিলির জনি লিহল ক্ষমার লিিান এহহে। আল্লাহ্ 

তাাা িহন- 

 قلوب ٌزٌغ كاد ما بعد من العسرة ساعة فً اتبعوه الذٌن واألنصار والمهاجرٌن النبً على هللا تاب لقد

 األرض علٌهم ضاقت إذا حتى خلفوا الذٌن الثالثة وعلى رحٌم رؤوف بهم إنه علٌهم تاب ثم منهم فرٌق

 التواب هو هللا إن لٌتوبوا علٌهم تاب ثم إلٌه إال هللا من ملجأ ال أن وظنوا أنفسهم علٌهم وضاقت رحبت بما

 الرحٌم
 ‘মিশ্চয়ই আল্ল হ্ িবীর উপর এবং সই ব মু মির ও আি রদের উপর ত ওব  কবু কদরদেি য র  

কঠিি কষ্টকর অবস্থ দতও ত াঁ র আিুগতয কদরদে; এমিমক ত দের একটি েদর অন্তর বক্র দয় পড় র 

উপক্রম ওয়  দেও। অতাঃপর আল্ল হ্ ত দের ত ওব  কবু কদরদেিএবং সই মতি িদির ত ওব ও কবু 

কদরদেি য র  মিদিদেরদক (ম মিদে িববীর খুাঁটির  দে) সবাঁ দে সরদখমেদ । এক পযয দয় পৃমেবী প্রলস্ত 

ওয়  দেও ত দের উপর ত  ংকীর্য  দয় এদমেদ , ত দের মিদিদের িীবিও ত দের ক দে ংকীর্য 

দয় পদড়মেদ ; ত র  অিুে বি করদত সপদরমেদ  সয আল্ল হ্ ে ড়  ত দের সক ি আশ্রয় সিই। অতাঃপর 

আল্ল হ্ ত দের ত ওব  কবু করদি, য দত ত র  আব র মিদর আদত প দর। মিশ্চয়ই আল্ল হ্ ত য়   

ত ওব  কবুক রী ও ম ি েয় ময়। (আয় ত ১১৭-১১৮) 

  

উলল্ললখ্ত দুটি আাহতর শল আাহত যাহদর জনি লিহল ক্ষমা শ ার্া করা হহে তারা হন কা’ি লিন মালক, 

লা লিন উমাইা  মুরারা লিন রালিা রাাঃ। তাহদর  টনাটি খু্িই চমৎকার  ললক্ষর্ী, ইনলা আল্লাহ্ যোস্থাহন শ 

লিহ লিস্তালরত আহাচনা করা হি। 

এ ূরাহক ূরা ‘আ িালযা’ িা ‘াঞ্ছনাকারী, মুহখ্াল উম্মচনকারী’ নাহম নামকরর্ করা ; কারর্ এ ূরা 

মুনালিকহদর মুহখ্াল উহম্মাচন কহর তাহদরহক জনমহক্ষ ালঞ্ছত কহরহে। 

াঈদ লিন জুিাইর রাঃ িহন, আলম ইিন আব্বা রাাঃ শক এ ূরা ম্পহকণ  লজজ্ঞাা করহ লতলন িহন এটা 

শতা ‘আ িালযা’ িা াঞ্ছনাকারী, মুহখ্াল উম্মচনকারী। এ ূরা ‘লকেু শাক রহহে যারা এমন’ ‘লকেু শাক রহহে 
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যারা শতমন’ এভাহি এহকক শের্ীর শাকহদরহক িহর িহর তাহদর বিললষ্টি ির্ণনা করহত াগহা; এমনলক এক পযণাহ 

আমাহদর আলংকা হত াগহা শয এ ূরা িুলি শল পযণন্ত কাউহকই োড়হি না। 

লতিই এ ূরা মুহখ্াল উহম্মাচনকারী। মুনালিকহদর মুহখ্াল খু্হ শিহ এ ূরা তাহদর চলরত্র বিললষ্টি  তাহদর শগাপন 

অলভলিহক মানুহর ামহন িাাঁ  কহর লদহহে। 

এ ুরার আহরক নাম হা ‘আ িুহু’ িা আহাচনা। এ ুরা মুনালিকহদর শগাপনীতা ম্পহকণ  লিলদ আহাচনা 

করা হহে। এ ূরার আহরকটি নাম  ‘মুিআলরা’ যার অেণ ‘িালযা’ এর অহেণরই মােণহিািক। 

এই ূরার একটি স্বতন্ত্র বিললষ্টি হা শগাটা কুরআনু কারীহম এটিই একমাত্র ূরা যার শুরুহত লিলমল্লা শখ্া শনই। 

শকন এ ূরার শুরুহত লিলমল্লা শনই- এ লিহ শিল কহকটি অলভমত রহহে। 

প্রেম অমভমতাঃ জাহী যুহগ আরিহদর নীলত লেহা শকান ম্প্রদাহর াহে তারা তাহদর ইলতপূহিণ ম্পালদত শকান 

লালন্ত-চুলি িালত করহত চাইহ তারা একটি চুলি-ভঙ্গনামা লখ্হতা, আর এই চুলি-ভঙ্গনামা তারা কখ্হনা 

লিলমল্লা লখ্হতা না। আল্লাহ্ আযযা া জাল্লা এই ূরার মািিহম আল্লাহ্র রূ  মুললরকহদর মাহি লিদিমান 

ািারর্ চুলি িালতহর শ ার্া শদন এিং তাহদরহক চার মাহর অিকাল শদন; আর যাহদর াহে পূহিণ ম্পালদত শকান 

শমাদী চুলি রহহে শ চুলি তার শমাদ পযণন্ত িিৎ োকার শ ার্া শদন। এ ূরা শযহতু লালন্তচুলি িালতহর 

শ ার্া শদা হহে তাই এই ূরার শুরুহত লিলমল্লা শখ্া লন। 

মিতীয় অমভমতাঃ ইিহন আব্বা রাাঃ শেহক ির্ীত রহহে শয লতলন িহন, আলম উমান রাাঃ শক লজজ্ঞাা করাম 

ূরা আ আনিা শতা ‘মাানী’র অন্তভুণ ি (মাানী হা শযি ূরা এহকিাহর শোট ন আিার যার আাত 

ংখ্িা একল’র শিলী ন) আর ূরা িারাআ শতা ‘মুআইান’ (শয ূরার আাত ংখ্িা একল’র শিলী) তারপর 

আপলন ূরা িারাআহক শকন ূরা আ আনিাহর পাহল রাখ্হন এিং এ দু’টির মািখ্াহন লিলমল্লা লখ্হন না? 

আিার এ ূরাটিহক কুরআহনর িৃৎতম াতটি ূরার মহিি লালম করহন? উমান রাাঃ িহন, রুুল্লা াল্লাল্লাহু 

আাইল া াল্লাহমর উপর যখ্ন শকান আাত অিতীর্ণ হতা তখ্ন াী শখ্কহদর কাউহক শেহক িহতন এই 

আাত অমুক ূরার অমুক অংহল লহখ্ রাহখ্া। ূরা আ আনিা লেহা মলদনার জীিশনর প্রেম লদহক অিতীর্ণ ূরা 

আর ূরা িারাআ লেহা এহকিাহর শল লদহক অিতীর্ণ ূরামূহর অন্তভুণ ি লকন্তু উভ ূরার আহাচি লি প্রা 

একই রকম। রুুল্লা াল্লাল্লাহু আাইল া াল্লাম আমহদরহক এ ুরাটি শকাো রাখ্হত হি শ লিটি 

ুলনলদণ ষ্টভাহি িহ শদার পূহিণই আল্লাহ্ তাাা তাাঁ হক তুহ শনন। অতাঃপর আমরা শভহিলে এ ুরাটি ঐ ূরারই অংল 

তাই আমরা এ দু’টিহক পালাপালল শরহখ্লে এিং মািখ্াহন লিলমল্লা শখ্া শেহক লিরত শেহকলে। (উত্তম নহদ ইমাম 

লতরলমযী ালদটি ংকন কহরহেন) 

তৃতীয় অমভমতাঃ খ্ালরজা, আিু ইমা  অনিনিরা িহন, উমান রাাঃ এর লখ্ািাতকাহ যখ্ন কুরআনু কারীহমর 

কলপ শখ্া লিহা তখ্ন িারাআ  আনিা লক একটি ূরা না দু’টি লভন্ন লভন্ন ূরা তা লনহ াািাহ শকরামহদর 

মহিি মতলিহরাি শদখ্া শদ। তাই উভ ূরার মািখ্াহন একটু িাকা রাখ্া  যাহত দুই ূরার প্রিিাহদর মহতর প্রলত 

ম্মান জানাহনা , আর উভ ূরার মািখ্াহন লিলমল্লা শখ্া শেহড় শদা  এক ূরার প্রিিাহদর মহতর প্রলত 

ম্মান জালনহ। আর এহত উভ মহতর মহিি একটি ুন্দর মন্ব ািন ম্ভি  এিং উভ মহতর প্রিিারা লিটি 

ানহন্দ শমহন শনন। 

চতুেয অমভমতাঃ আর এটা হা আী রাাঃ এর িিিি। আবু্দল্লা ইিন আব্বা রাাঃ িহন, আলম আী রাাঃ শক 

লজজ্ঞাা করাম ূরা িারাআর শুরুহত শকন লিলমল্লা শখ্া লন? লতলন িহন, এর কারর্ হা, লিলমল্লা হা 

লনরাপত্তার লনদলণন, আর ূরা িারাআ অিতীর্ণ হহে লনরাপত্তা িালত কহর তহাার লনহ, এর মহিি শকান লনরাপত্তা 

শনই। 



 

 

যরত ুলিান ইিন উাইনা রাঃ শেহক একই িরহর্র কো ির্ীত রহহে। কারর্ ূরা িারাআ লতিই শতা 

চূড়ান্ত কহ ারতা লনহ অিতীর্ণ হহে; আর লিলমল্লা শতা রমত, রমত অেণ লনরাপত্তা। পক্ষান্তহর এ ূরা অিতীর্ণ 

হহে মুনালিকহদর ম্পহকণ  এিং (কালিরহদর লিরুহে) তহাার লনহ, মুনালিক লকংিা তহাার শকানটার াহেই 

শতা লনরাপত্তার শকান ম্পকণ  শনই। 

পঞ্চম অমভমতাঃ ইমাম কুরতুিী রাঃ িহন ঠিক কো  লজিরী আাঃ এ ূরার শুরুহত লিলমল্লা লনহ অিতীর্ণ 

নলন আর তাই এখ্াহন লিলমল্লা শখ্া লন। লিলমল্লা শতা আল্লাহ্র রূহর পক্ষ শেহক শখ্া হতা না; িরং 

লজিরী আাঃ এটা লনহ অিতীর্ণ হতন। শযহতু লতলন এই ূরার শুরুহত লিলমল্লা লনহ অিতীর্ণ নলন তাই এখ্াহন 

লিলমল্লা শখ্া লন। ইমাম কুলারী একই অলভমত িিি কহরহেন। 

  
   
 

ত িীর শুরু 

  
  

ِب   ِب ْس ِب  ٍ ِب   الِهَّللا ْس َم ِب   ِهَّللا    الِهَّللا ِب
 

ِب   ِب ْس   َملَم اءٌة  ٌ َم  إِباَمى  َم َم ُس اِب ِب   ِهَّللا لِب ِبٍ َم   ِب ْس   َم اَم دُّت ْس   اِهَّللا ِب ٍحُس    اْس ُس ْس لَم ُس    َم ْس ُسلٍر   َم ْس َم َم َم   اَم ْس ِب  فًِب فَم ِب ٍْسلُس   َم ِهَّللا ُس ْس   َم  ْس   َم

زِبي ِب   ُس ْسجِب َم   َم َم ِهَّللا   ِهَّللا زِبي  ِهَّللا    اْس َم فِبلِبٌ َم   ُسخْس

ِب   ِب ْس   َم َم َم  ٌة  َم   َم ِهَّللا   اَم ْس َملِب   اْسحَم ِّج  ٌَم ْس َم   الِهَّللا اِب  إِباَمى  َم َم ُس اِب ِب   ِهَّللا لِب ِبٍ َم   ِب ْس   َملِبياٌة   ِهَّللا ٍْسلٌة  فَم ُس َم  دُس ْس ُس ْس  فَم ِب ْس   َم َم ُس اُس ُس   اْس ُس ْس   َم

إِب ْس  اَم ُس ْس  ٍْس ُس ْس   َم اِهَّللا لَم ُس   دَم َم ٍْسلُس   َم ِهَّللا ُس ْس  فَم  ْس زِبي  َم ِب   ُس ْسجِب لِب   ِهَّللا ٌ َم   َم َم ِّج فَملُس    اِهَّللا ِب . َماِبٍ ٍر   ِب َم َم اٍر   َم  

  
  
ুর িারাআ নিম লজরীহত মলদনা অিতীর্ণ । এ ুরা তািুক যুে, যুহের প্রস্তুলত, যুহের পূহিণ  পহর 

মদীনািাীহদর ালিণক অিস্থা ম্পহকণ  আহাচনা করা হহে। এ ূরার লকেু অংল অিতীর্ণ  তািুক যুহের পূহিণ আর 

লকেু অংল অিতীর্ণ  যুহের পহর। নিম লজরীর রজি মাহ এ যুে ং টিত । রুুল্লা াল্লাল্লাহু আাইল া 

াল্লাহমর জীিহন এটিই শল যুে, এর পর লতলন আর শকান যুহে অংলগ্রর্ করহত পাহরনলন। 

 রুুল্লা াল্লাল্লাহু আাইল া াল্লাম লরীহর এি যুহে অংলগ্রর্ কহরলেহন শগুহা হা- 

১) িদর যুে। লিতী লজরীর রমযান মাহ তা ং টিত হলেহা। 

২) হুদ যুে। তৃতী লজরীর লাা মাহ তা ং টিত হলেহা। 

৩) িনু নাযীহরর যুে। এটি ং টিত হলেহা তৃতী লজরী হন। 

৪) মুরাইী িা িনু মুস্তালহকর যুে। এটির মকা লনহ লকেুটা লভন্ন লভন্ন মত রহহে; শকউ িহন চতুেণ লজরীহত 

আিার শকউ িহন ষ্ট লজরীহত ং টিত হলেহা। 

৫) খ্ন্দক যুে। ং টিত হলেহা ৫ম লজরীহত লাা মাহ। 

৬) হুদাইলিা অলভযান। এটি ং টিত হলেহা ষ্ট লজলরহত। 

৭) খ্ািার যুে। ং টিত হলেহা প্তম লজরীহত। 

৮) মূতার যুে। অষ্টম লজরীহত ং টিত হলেহা। 

৯) মক্কা লিজহর যুে। ং টিত হলেহা অষ্টম লজরীর রমযান মাহ। 

১০) হুনাইহনর যুে। অষ্টম লজরীর লাা মাহ। 



 

 

১১) তাহহির যুে। অষ্টম লজরীর শল লদহক এ যুে ং টিত । 

১২) তািুক যুে। নিম লজরীর রজি মাহ এ যুে ং টিত । 

এক লদন রুুল্লা াল্লাল্লাহু আাইল া াল্লাম স্বহে শদখ্শন শয লতলন িাইতুল্লা উমরা করহেন এিং িাইতুল্লা 

তাাি করহেন। এর পর লতলন তাাঁ র শচৌদ্দ পহনর লত াািীহক লনহ ষ্ট লজরীর যু ক’দ মাহ মক্কার পহে 

রানা ন। এলদহক কুরাইলরা যখ্ন শুনহত শপহা শয মুাম্মাদ াল্লাল্লাহু আাইল া াল্লাম কা’িার তাাি 

করহত মক্কা আশেন তারা খু্িই লক্ষপ্ত হ উ হা। তারা ি আমরা এখ্াহন োকহত লকেুহতই তাহদরহক মক্কা 

প্রহিল করহত শদা হি না। উদু্ভত পলরলস্থলতহত রুুল্লা াল্লাল্লাহু আাইল া াল্লাম হুদাইলিার শয অংল 

ারাহমর অন্তভুণ ি ন শখ্াহন অিস্থান লনহন।ারাহমর মহিি াাত আদাহর িযীত পাার জনি শকি 

াাহতর ম রূুল্লা াল্লাল্লাহু আাইল া াল্লাম ারাহমর ীমানার লভতহর প্রহিল কহর াাত আদা কহর 

আিার াাত শলহ ারাহমর ীমানার িাইহর পূহিণর স্থাহন লিহর শযহতন। 

রুুল্লা াল্লাল্লাহু আাইল া াল্লাম কুরাইলহদর একগুহমী  প্রলতজ্ঞািে ার কো শুহন িহন, ধ্বং 

কুরাইলহদর! যুে তাহদরহক শল কহর লদহা। লক ক্ষলত হতা তাহদর তারা যলদ আমার  আরিহদর মািখ্ান শেহক 

হর শযহতা! যলদ তারা আমার উপর লিজী হতা তাহ শতা তারা তাহদর ইিা পূরর্ করহত পারহতা; আর যলদ আলম 

লিজী তাম তাহ শতা তারা ইাম গ্রহর্ িনি হতা! আর তারা যলদ আমার াহে যুে করহত চা তহি তা 

করহত পাহর, তাহদর শতা শ ললি আহে। লকন্তু কুরাইলরা শভহিহে লক! লযলন আমাহক তি শপ্ররর্ কহরহেন তাাঁ র 

লপে কহর িলে  আল্লাহ্ তাাা তাাা এই িীনহক লিজী করহিন অেিা আলম এ িীহনর প্রচার প্রার করহত 

করহত এ পহেই লনাঃহল হ যাহিা। 

হুদাইলিা শপৌাঁোহনার পর আল্লাহ্র রূহর িান উটটি িহ পড়হা, তাহক প্রার করা হা লকন্তু তিু শ উ হা 

না। শাহকরা িািল করহত াগহা শয কাা (আল্লাহ্র রূহর উটটির নাম) অিািি হ পহড়হে, কাা 

অিািি হ পহড়হে। রুুল্লা াল্লাল্লাহু আাইল া াল্লাম িহন, কাা অিািি হ পহড়লন আর 

অিািিচালরতা লকংিা অতা তার স্বভাি ন। (আিরাার) ালতহক শয লজলন আাঁটলকহলেহা তাহক শই একই 

লজলন আাঁটহক লদহহে। তারপর রুুল্লা াল্লাল্লাহু আাইল া াল্লাম িহন, আজ কুরাইলরা আমার কাহে শয 

শকান প্রস্তাি লনহ আহি আলম তা শমহন শনহিা। 

এলদহক কুরাইলরা এহকর পর এক শাক পা াহত াগহা। এক পযণাহ তারা উরা লিন মাউদ আ াকািীহক 

পা াহা। উরা লেহা আরহির অনিতম ম্পদলাী  শনতৃস্থানী শাক, তহি শ লেহা অি। শ এহ ি, শ 

মুাম্মাদ, তুলম লক আরহির লিলভন্ন শগাহত্রর শাকহদরহক একলত্রত কহর লনজ জালতর লিরুহে যুে করহত এহহো? শ 

আল্লাহ্র রূহর পাহল িহ কো িহত িহত আল্লাহ্র রূহর দাাঁ লড় মুিারহকর মহিি াত িুালিহা। আর যখ্লন শ 

আল্লাহ্র রূহর দালড়হত াত লদলিহা মুগীরা লিন শু’িা আ াকািী রাাঃ তহাাহরর িাট লদহ তার াত লরহ 

লদহ িলেহন, আপলন আল্লাহ্র রূহর দালড়হত াত লদহিন না। শ লজজ্ঞাা করহা, এ িিলি শক? উপলস্থত অনিরা 

িহা উলন মুগীরা। যরত মুগীরার নাম শুহন শ িহা, শ জ্জাকাতর িিলি আলম লক শতামার জ্জস্কর লিটি 

শগাপন কহরহরহখ্লোম না? 

যরত মুগীরা রাাঃ জালী যুহগ োকাত ুণ্ঠনকারী, ললিলাী অংকারী শগাহের শাক লেহন।  টনাক্রহম একিার 

লতলন কহকজন শাকহক তিা কহর শিহলেহন এিং উরা লিন মাউদ আ াকািী তাহদর রিপর্ আদা 

কহর  টনাটি িামাচাপা লদহ শরহখ্লেহা; এখ্াহন উরা শলদহকই ইলঙ্গত কহর। 

এভাহি কুরাইলরা আশাচনার মািিহম লিচুলি করার জনি এহকর পর এক শাক পা াহত োহক এিং এক পযণাহ 

তারা ুাই লিন আমরহক পা া। তার াহেই অিহলহ চুলির লিিস্তু ম্পহকণ  চূড়ান্ত কো িাতণ া  এিং চারটি 

লতণ  াহপহক্ষ লিচুলি াক্ষলরত । চুলির লতণ গুহা লেহা যোক্রহম- 



 

 

১) মুমানহদর শকউ ইাম তিাগ কহর কুরাইলহদর কাহে লিহর এহ কুরাইলরা তাহক তাহদর কাহে শরহখ্ লদহি 

লকন্তু (মক্কার) শকান কালির ইাম গ্রর্ কহর যলদ মলদনা আল্লাহ্র রূহর কাহে যা তাহ লতলন তাহক তাাঁ র 

কাহে রাখ্হত পারহিন না। 

২) শকান শগাত্র চাইহ আল্লাহ্র রূহর াহে লমত্রতা স্থাপন করহত পারহি, আিার শকান শগাত্র চাইহ কুরাইলহদর 

াহে লমত্রতা স্থাপন রহত পারহি। এ ুত্র মহত খু্জাআ শগাত্র আল্লাহ্র রূহর াহে লমত্রতা স্থাপন কহর আর িনু িকর 

কুরাইলহদর পক্ষ অিম্বন কহর। 

৩) দল িহরর জনি অনাক্রমন চুলি িা যুে লিরলত োকহি। 

৪) এই ির রুুল্লা াল্লাল্লাহু আাইল া াল্লাম উমরা না কহরই লিহর যাহিন এিং আগামী ির এহ তরিারী 

শকািে অিস্থা শরহখ্ উমরা কহর চহ যাহিন। 

মুমানগর্ (িািত পরাজ ুচক) এি লতণ  শদহখ্ খু্িই মমণাত হন। উমর রাাঃ শতা মুমানহদর জনি এি 

লতণ মূহক ুস্পষ্ট অপমানজনক মহন কহর আর লনহজহক ংিরর্ই করহত পারহন না। লতলন শাজা আল্লাহ্র 

রূহর ামহন লগহ িহন, 

ইা রুাল্লা! আমরা লক হতির উপর নই? রুুল্লা াল্লাল্লাহু আাইল া াল্লাম িহন, িাাঁ । 

তারা লক িালতহর উপর ন? লতলন িহন, িাাঁ । 

তাহ আমরা শকন আমাহদর িীহনর মহিি অপমানজনক লিহর অনুপ্রহিহলর ুহযাগ লদহিা? 

রুুল্লা াল্লাল্লাহু আাইল া াল্লাম িহন, ‘লনশ্চই লতলন (আল্লাহ্) আমার রি এিং লতলন কখ্হনাই আমার ক্ষলত 

করহিন না। আমার রিই আমাহক (একাহজর) লনহদণ ল লদহহেন, আর আলম তাাঁ র লনহদণ ল অমানি করহত পারহিা না। 

অতাঃপর উমর রাাঃ আিু িকর রাাঃ এর লনকট লগহ িহন, 

আমরা লক হতির উপর প্রলতলষ্ঠত নই? 

লতলন িহন, অিলিই আমরা হতির উপর প্রলতলষ্ঠত। 

তারা লক িালতহর উপর প্রলতলষ্ঠত ন? 

লতলন িহন, িাাঁ , অিলিই তারা িালতহর উপর প্রলতলষ্ঠত। 

তাহ শকন আমরা আমাহদর িীহনর মহিি াঞ্ছনাকর লি শমহন লনহিা? 

আিু িকর রাাঃ িহন, লনশ্চই লতলন হতির উপর রহহেন তাাঁ র লোন্ত শমহন লনন, লনশ্চই লতলন হতির উপর 

রহহেন তাাঁ র লোন্ত শমহন লনন। 

মুমানহদর মহনাকষ্ট আর শিহড় শগহা যখ্ন রুুল্লা াল্লাল্লাহু আাইল া াল্লাম কুরাইলহদর তরি শেহক 

চুলি ম্পাদহনর দালহে লনহালজত ুাই লিন আমরহক িহন, শহখ্া ‘লিলমল্লালর রমালনর রীম’ শ ি 

আলম ‘লিলমল্লালর রমালনর রীম’ লচলন না। তারপর রুুল্লা াল্লাল্লাহু আাইল া াল্লাম িহন, ঠিক আহে 

শহখ্া ‘লিলমল্লা’ িা ‘লিলমকাল্লাহুম্মা’ ুাই ি িাাঁ  ঠিক আশে এটা শখ্া যা। রুুল্লা াল্লাল্লাহু আাইল 

া াল্লাম তারপর িহন, শহখ্া ‘আল্লাহ্র রূ মুাম্মাদ শয লিহ চুলিিে হহেন’ ুাই ি আমরা শতা 

আপনাহক আল্লাহ্র রূ লহহি স্বীকার কলর না, যলদ আল্লাহ্র রূ লহহি স্বীকারই করতাম তাহ শতা আপনার 

আনুগতিই করতাম। রুুল্লা াল্লাল্লাহু আাইল া াল্লাম িহন ঠিক আহে শহখ্া ‘মুাম্মাদ লিন আবু্দল্লা শয 

ি লিহ চুলিিে হহেন’। 

এভাহি লিপত্র ললপিে লিহা ঠিক এরই মহিি চুলি শখ্ার দালহে লনহালজত কালিরহদর এই শনতার শেহ আিু 

জান্দা লিন ুাই লিন আমর রাাঃ ললকহ আিে অিস্থা এহ উপলস্থত হন। 

আিু জান্দাহক শদহখ্ই ুাই িহ উ হা, ইা মুাম্মাদ চুলি শতা ম্পালদত হ লগহহে। রুুল্লা াল্লাল্লাহু 

আাইল া াল্লাম িহন, িাাঁ । 



 

 

আিু জান্দা রাাঃ লচৎকার কহর িহন, ইা রুাল্লা! আপলন যলদ আমাহক তাহদর কাহে লিলরহ শদন তাহ তারা 

আমার উপর লনমণম লনযণাতন লনপীড়ন করহি, আমাহক আমার িীন তিাগ করহত িািি করহি। রুুল্লা াল্লাল্লাহু 

আাইল া াল্লাম িহন, শ আিু জান্দা! বিযণ িারর্ কহরা, আল্লাহ্ তাাা শতামার এিং শতামার মহতা 

অনিানিহদর জনি লীঘ্রই মুলির উপা শির কহর লদহিন। 

এরপর রুুল্লা াল্লাল্লাহু আাইল া াল্লাম াািীহদরহক (হজ্জর শকারিানীর জনি লনহ আা) উট শকারিানী 

করার লনহদণ ল শদন; লকন্তু তারা (মহনাকহষ্ট শভহঙ্গ পড়ার কারহর্) শ হুকুম পান করহত লকেুটাগলড়মল করহত 

াগহন। রুুল্লা াল্লাল্লাহু আাইল া াল্লাম উহম্ম ামা রাাঃ এর কাহে শগহন এিং িহন, আমার কহমর 

শাহকরা শতা ধ্বং হ শগহা, এরা শতা ধ্বং হ শগহা! এরা আমার হুকুম অমানি কহরহে। উহম্ম ামা রাাঃ 

িহন, ইা রুাল্লা আপলন শকারিানীর পশু জিাই করুন, আপনার মাো মুণ্ডন করুন, শদখ্হিন তারা ঠিকই আপনার 

অনুরর্ করহি। রুুল্লা াল্লাল্লাহু আাইল া াল্লাম তখ্ন তাাঁ র উট জিাই করহন, মাো মুণ্ডন করহন এিং 

াািাহ শকরামগন তাাঁ র অনুরর্ করহন। এ  টনার পরপরই ূরা আ িাত নালয হা। আল্লাহ্ তাাা 

িহন- 

مبٌنا فتحا لك فتحنا إنا  
  
‘মিশ্চয়ই আমম সত ম র িিয ুস্পষ্ট এক মবিদয়র ি র উদম চি কদরমে’। 

(ূর  আ ি ত, আয় ত ১) 

  
অতএি হুদাইলিার লি লনশ্চই এক ুস্পষ্ট লিজ লেহা। এ ুরা আল্লাহ্ তাাা আর িহন- 

  
 وٌهدٌكم للمؤمنٌن آٌة ولتكون عنكم الناس أٌدي وكف هذه لكم فعجل تأخذونها كثٌرة مغانم هللا وعدكم

بها هللا أحاط قد علٌها تقدروا لم وأخرى مستقٌما صراطا  
আল্ল হ্ ত য়   সত ম দেরদক প্রচুর পমরম দি গিীমত  দভর প্রমতশ্রুমত মেদয়দেি এবং মতমি সত ম দের 

িিয এই (মবিয়দক) তর মিত করদি, স কদের  ত সত ম দের সেদক ংযত র খদি সযি ত  

ঈম িে রদের িিয একটি মিেলযি দত প দর এবং সত ম দেরদক ঠিক পে প্রেলযি করদত প দর। (ূর  

আ ি ত আয় ত ২০) 

  
আল্লাহ্ তাাা এ আাহত শরাম  পারি াম্রাজি এিং অনিানি িহড়া িহড়া লিজহর ুংিাদ দান কহরহেন। 

রু াল্লাল্লাহু আাইল া াল্লাম লযজ্জ মাহই মলদনা এহ শপৌাঁোন এিং লযজ্জ মা পুরাটাই মলদনা 

অিস্থান কহরন। এরপর লতলন খ্ািার যুহের অলভযাহন শির ন। এ যুহে অংলগ্রহর্র িিপাহর রুুল্লা াল্লাল্লাহু 

আাইল া াল্লাম শুিু তাহদরহকই অনুমলত দান কহরন যারা হুদাইলিার অলভযাহন অংলগ্রর্ কহরলেহন। লতলন 

দি নালয া কুরআহনর আাত িারা এ ইলঙ্গত শপহলেশন শয খ্ািার যুহে লতলন লিজ াভ করহিন। খ্ািার 

লিজহর পর খ্ািাহরর লি ম্পলত্ত দুই ভাগ কহর এক ভাগ এই লহতণ  ইহুদীহদরহক প্রদান কহরন শয তারা শ 

ভূলমহত উৎপালদত িহর অহিণক রাজস্ব রূপ মলদনা পা াহি। আর অহিণক লতলন াািাহ শকরাহমর মাহি িণ্টন 

কহর শদন। প্রহতিক িিলি পান এক ভাগ এিং অশ্বাহরাী বনিরা তাহদর অহশ্বর ভাগ লহহি প্রহতিহক অলতলরি দুই 

ভাগ কহর াভ কহরন। অশ্বাহরাী বহনির ংখ্িা লেহা দুইলত। এ লহহি গনীমহতর লিতী অংলহক লতলন শমাট ১৮ 

লত ভাগ কহরন ৬ লত ভাগ প্রদান কহরন ২ লত অশ্বাহরাী বনিহদরহক আর ১২ লত ভাগ পদালতকহদর মাহি িণ্টন 

কহর শদন। 



 

 

খ্ািাহরর যুহের পর রুুল্লা াল্লাল্লাহু আাইল া াল্লাম যখ্ন মলদনা অিস্থান করলেহন তখ্ন রত আিু িাীর 

রাাঃ ইাম গ্রর্ কহর মক্কা শেহক পালহ আে লনহত মলদনা আহন। আিু িালর রাাঃ মলদনা আার পরপরই 

কুরাইলরা তাহদর দুই জন প্রলতলনলি পা া লির লতণ  শমাতাহিক তাহক শিরত লনহত। রুুল্লা াল্লাল্লাহু আাইল 

া াল্লাম আিু িাীর রাাঃ শক লিলরহ লদহন। আিু িাীর রাাঃ িহন, ইা রুাল্লা আপলন আমাহক তাহদর কাহে 

লিলরহ লদহিন, তারা শতা যুুম লনযণাতন কহর আমাহক আমার িীন শেহক লিচুিত করহত ি লকেু করহি। রুুল্লা 

াল্লাল্লাহু আাইল া াল্লাম তাহক লান্তনা লদহ িহন- 

  خلج ًا    ك  ا   اك ج  ل   ف  ّن   ص ل
‘বিযণ িারর্ কহরা, আল্লাহ্ তাাা লীঘ্রই শতামার জনি এিং শতামার মহতা আর যারা রহহে তাহদর কহর জনি 

মুলির পে বতরী কহর লদহিন’। 

আিু িাীর রাাঃ দু’জন কালিহরর াহে মক্কার পহে লিহর চহন। পলেমহিি তাহদর এক জন এক িাগাহন শখ্জুর 

শখ্হত প্রহিল করহা; আর আিু িাীর রাাঃ অদুহর অনি শাকটির াহে অহপক্ষা করলেহন।  াত তার মাো এক 

িুলে শখ্হ শগহা, এক ংকল্প বতলর হ শগহা। লতলন তার ঙ্গীহক িহন, শতামার তহাারখ্ানা শতা দারুন 

চমৎকার, একটু েুাঁ হ শদখ্হত পালর? আত্ন প্রলংা গদগদ হ কালির তার তহাারখ্ানা আিু িাীর রাাঃ এর াহত 

তুহ লদহা। আিু িাীর রাাঃ তহাারখ্ানা াহত লনহ আর শদরী করহন না, অতলকণ হত কালিহরর গদণ াহন আ াত 

ানহন, মুূহতণ  শ মাটিহত ুটিহ পড়হা। এহক িি কহর লতলন অনি কালিরটির লদহক শতহড় শগহন, লকন্তু শ 

শদৌহড় পালহ শকানমহত অক্ষত অিস্থা মলদনা শপৌাঁহে রুুল্লা াল্লাল্লাহু আাইল া াল্লামহক  টনা অিলত 

করহন। লতলন শুহন িহন- 

رجال معه كان لو حرب مسعر أمه وٌح ,رجال معه كان لو - حرب مسعر أمه وٌح  

া া! এ শতা যুহের আগুন প্রজ্জলত কহর লদহা! া া! এ শতা যুহের আগুন প্রজ্জলত কহর লদহা! তার 

াহে যলদ আর অহনক শাকজন োকহতা! 

তারপর শ শাকটি মক্কা লিহর শগহা, লকন্তু আিু িাীর রাাঃ মলদনা লিহর শগহন না, লতলন মলদনা শেহক পলশ্চম 

লদহক শালত াগহরর উপকু শ াঁহ ঈ নামক স্থাহন লগহ ামলরক  াাঁ টি স্থাপন করহন; এমনই এক ামলরক  াাঁ টি 

যার দি ংখ্িা মাত্র একজন; লতলন আিু িাীর রাাঃ, লতলন একাই শনাপ্রিান এিং একাই লপাী। 

এরপর মক্কার লনযণালতত মুমানহদর লনকট যখ্ন আিু িাীর রাাঃ এর খ্ির যখ্ন শপৌাঁে তখ্ন িণ প্রেম আিু জান্দা 

রাাঃ এহ আিু িাীর রাাঃ এর ামলরক  াাঁ টিহত শযাগ লদহন। ‘শ আিু িাীর এলগহ চহা, লীঘ্রই আিু জান্দা শতামার 

াহে লমলত হি ইনলা আল্লাহ্’। (লাহখ্ আযযাম রাঃ এখ্াহন তার শোতাহদর মহিি োকা দু’জন আরি মুজালহদর 

লদহক ইলঙ্গত কহরহেন যার একজহনর নাম আিু িাীর এিং অনিজহনর নাম আিু জান্দা)। এরপর এহক এহক শিল 

কহক জন াািী এহ শখ্াহন জড় হন। এরপর তারা পলরকল্পনা করহন শয তারা কুরাইলহদর িালনজি কাহিার 

উপর আক্রমর্ করহিন এিং লাম শদহলর াহে তাহদর িালনজি পে িি কহর লদহিন। 

তারপর লাম অঞ্চহ যখ্নই কুরাইলহদর শকান িালনজি কাহিা আা যাা করহতা তখ্নই আিু িাীর রাাঃ শ 

িালনজি কাহিার উপর আক্রমর্ কহর তাহদর া ম্পদ, িালনজি পনি অেণকলড় লেলনহ লনহতন, কখ্হনা তাহদরহক 

তিা করহতন। ি লমহ পলরলস্থলত এমন হ দাাঁ ড়াহা শয লাম শদহলর াহে কুরাইলহদর িিিা িালনজি এহকিাহর িি 

হ শগহা; তাহদর খ্াদি লহির অভাি শদখ্া লদহা। িািি হ তখ্ন তারা মলদনা দূত পাঠিহ রুুল্লা াল্লাল্লাহু 

আাইল া াল্লাহমর লনকট এই মহমণ আহিদন জানাহা শয লতলন শযন তাহদরহক মলদনা লিলরহ আহনন এিং 

তাহদর অলনষ্ঠ শেহক তাহদরহক রক্ষা কহরন। 

ইা আল্লাহ্! ামানি কহকজন যুিক লকভাহি শগাটা নগরিাীর লনরাপত্তা হুমলকর মুহখ্ শিহ লদহলেহা এিং তা 

মুমানহদর কহতাই না উপকাহর এহলেহা! মাত্র কহকজন যুিক একটি শগাটা ম্প্রদাহক লাাহি, মক্কার ি 



 

 

োকাইহট কাহির শনতারা তাহদর ভহ কাাঁ পহে। এ যুহগ এমন দৃষ্টান্ত স্থাপন করা ম্ভি। লকেু যুিক মৃতুির উপর 

লপে গ্রর্ করহ আল্লাহ্ তাাা তাহদরহক জীিন দান করহিন। 

কুরাইলহদর আহিদহনর শপ্রলক্ষহত রুুল্লা াল্লাল্লাহু আাইল া াল্লাম আিু িাীর রাাঃ এর লনকট পত্র পাঠিহ 

তাহক তার ােী ঙ্গী মলদনা তাাঁ র কাহে চহ আার লনহদণ ল শদন। লকন্তু আিু িাীর রাাঃ কুরাইলহদর এক কাহিা 

আক্রমর্ করার ম তাহদর কহকজনহক তাত কহর লতলন লনহজ মারাত্নকভাহি আত হলেহন। লতলন মৃতুি 

লযিা লালত অিস্থা রুুল্লা াল্লাল্লাহু আাইল া াল্লাহমর পত্রখ্ানা াহত পান এিং শ পত্রখ্ানা িুহকর উপর 

শরহখ্ই লতলন ইহন্তকা কহরন। 

এলদহক অনি আহরক  টনা  হট শগহা। আলম ইলতপূহিণ উহল্লখ্ কহরলে শয হুদাইলিা লির পর িনু িকর শগাত্র শযাগ 

শদ কুরাইলহদর াহে আর খু্যা’আ শগাত্র শযাগ শদ আল্লাহ্র রূহর াহে। িনু িকর  খু্যা’আ শগাহত্রর মহিি দী ণ 

লদন শেহক িন্দ ং াত চহ আলেহা। এক লদন খু্যা’আ শগাহত্রর শাহকরা তীর নামক স্থান শেহক পালন ংগ্র 

করলেহা তখ্ন িনু িকহরর শাহকরা তাহদর উপর রাহতর আাঁিাহর আক্রমর্ কহর তাহদর িহু শাকহক তিা কহর 

শিহ। এ আক্রমহন কুরাইলরা অস্ত্রলস্ত্র  জনি লদহ িনু িকরহক হযালগতা কহর। 

এ আক্রমহনর ম আমর ইিন াহম আ খু্যাী পালহ াহে াহে লগহ মদীনা উপলস্থত হ মালজশদ নিিীর 

আলিনা দালড়হ অতিন্ত মমণস্পলী ভাা কলিতার মািিহম আল্লাহ্র রুহক শুলনহ িহন- 

  
محمــــــدا ناشد إنً رب ٌا  

األتلد وأبٌه أبٌنا حلف  
والـدا وكنا ولدا كنتم قد  
ٌدا ننزع فلم أسلمـنا ثم  

الموعــــدا أخلفوك قرٌشا إن  
 المؤكدا مٌثاقـــــــك ونقضوا

أحدا أدعـو لست أن وزعموا  
عـــــددا وأذل أقل وهـــــــم  

دا هج بالوتٌــــر بٌتونا هـم  
وسجدا ا ركع وقتلـونــــــــا  

  
‘শ আমার রি, আলম মুাম্মাদহক আমাহদর  তাহদর পূিণ পুরুহদর কম লদহ িলে 

শতামরা ন্তান লেহ আমরা লপতা লোম (অেণাৎ আলত্নতার ম্পকণ  লেহা) 

তারপর আমরা আত্নমপণন করাম এিং আমরা শকান প্রলতশ্রুলত ভঙ্গ কলরলন 

লনশ্চই কুরাইলরা আপনার াহে কৃত াদা  মজিুত প্রলতশ্রুলত ভঙ্গ কহরহে 

তারা শভহিহে আলম কাউহক োকহিা না 

অেচ তারা ংখ্িা অল্প  মযণাদা লনচু 

তারা রাহতর আাঁিাহর তীর নামক স্থাহন আমাহদর উপর আক্রমর্ কহরহে 

আমাহদরহক নত  লালত অিস্থা তিা কহরহে’। 

  
রুুল্লা াল্লাল্লাহু আাইল া াল্লাম তার কলিতা শুহন অতিন্ত মমণাত হন এিং িহন- ‘শ আমর লিন 

াহম আল্লাহ্র াাযি এহ শগহে’। তারপর লতলন এক খ্ণ্ড শমহ র লদহক তালকহ িহন, এই শম  খ্ণ্ড খু্যাআর 

াাহযির ুংিাদ লনহ এহহে। তারপর লতলন তাহদরহক জানাহন শয লীঘ্রই আিু ুলিান লিচুলি নিান করহত 

আহি। 



 

 

ঠিকই আিু ুলিান চুলি নিান করহত এহা। আিু ুলিান এহ তার শমহ আল্লাহ্র রূহর স্ত্রী উমু্ম মুলমলনন 

উহম্ম ািীিা রাাঃ এর  হর লগহ লিোনা িহত শগহন। অমলন উহম্ম ািীিা রাাঃ শ লিোনা গুটিহ শিহন। আিু 

ুলিান তার শমহর আচরহর্ লিলিত হ তাহক লজজ্ঞাা করহন, শ আমার কনিা, এই লিোনা আমার উপযুি ন 

নালক আলম এই লিোনার অহযাগি? উহম্ম ািীিা রাাঃ িহন এটা স্বং আল্লাহ্র রূ াল্লাল্লাহু আাইল া াল্লাহমর 

লিোনা, আর আপলন একজন নাপাক মুললরক। 

লক এক আশ্চযণ িিপার! আপন লপতা মক্কার একজন প্রেম ালরর শনতৃস্থানী িিলি, িরং আিু শজহহর মৃতুির পর 

শই শতা মক্কার লাক, অহে ম্পহদর মালক লিলা লিত্তিান। অেচ তাহক তার লনজ কনিা এই ভাা হম্বািন 

করহে শয আপলন একজন নাপাক মুললরক! লনশ্চই এমন লি কো লনহভণ জা স্বি আকীদা  দৃঢ় লিশ্বাহর কারহর্ই 

তার পহক্ষ িা ম্ভি হলেহা, অনি শকান কারহর্ ন। 

আমাহদর আজহকর পৃলেিীর মুমানহদর অিস্থা মূ্পর্ণ লভন্ন। আজকা লপতার খ্ালতহর মুলমরা তার িীনী ভাইহর 

লিরুহে লিহরা কহর অেচ আপলন শদখ্হিন তার শ লপতা হতা জালততািাদী, মাজতন্ত্রী লকংিা গর্তন্ত্রী এিং 

িূমপাী শি নামাযী। অেচ এমন লপতার পক্ষ লনহ শ তার িীনী ভাইহর প্রলত অকারর্ লক্ষপ্ত হ হ । ইাহমর 

শই আকীদা লিশ্বা শকাো, শকাো শ ঈমানী ললি শকাো শ মুলমহনর মযণাদাহিাি? 

অষ্টম লজরীশত রমজান মাহ রুুল্লা াল্লাল্লাহু আাইল া াল্লাম মক্কা লিজ করহন। তারপর লাা মাহ 

লতলন হুনাইন যুহের অলভযাহন শগহন। তারপর লতলন তাহি অিহরাি কহরন, লকন্তু তাহি লিজ শই অলভযাহন 

ম্ভি লন। তাহি যুহে রুুল্লা াল্লাল্লাহু আাইল া াল্লাম লমনজালনকলনহক্ষপর্যন্ত্র িা শক্ষপনাস্ত্র প্রযুলি 

িিিার করহন। ামান আ িারী রাাঃ এর পরামহলণ লতলন এই প্রযুলি িিিার কহরন। তাহহির াকীি শগাহত্রর 

শাহকরা িৃলষ্টর মহতা তীর লনহক্ষপ করহত াগহ াািাহহকরামগহনর শিল কহকজন তীরলিে ন, তাহদর মহিি 

কহক জহনর শচাহখ্ তীর লিে ন। আিু ুলিান রাাঃ লযলন মক্কা লিজহর লদন ইাম গ্রর্ কহরন লতলন এ যুহে 

অংলগ্রর্ কহরন এিং তার শচাহখ্ কালিরহদর লনলক্ষপ্ত একটি লর লিে  এিং তার শচাখ্ শকাটর শেহক শিলরহ 

যা। লতলন শচাখ্টি াহত কহর লনহ রুুল্লা াল্লাল্লাহু আাইল া াল্লাহমর কাহে এহ িহন, ইা রুাল্লা 

কাতাদা ইিন নুাহরর মহতা আমার শচাখ্টি আপলন ভাহা কহর লদন। 

(ম্ভিত খ্ািাহরর যুহে কাতাদা রাাঃ এর শচাখ্ শকাটর শেহক শিলরহ এহ রুুল্লা াল্লাল্লাহু আাইল া াল্লাম 

তা আিার তার শকাটহরর মহিি শরহখ্ তাাঁ র মুিারক াত মুহে শদন এিং এহত তার শচাখ্ পূহিণর শচহ ুন্দর  স্বি 

হ লগহলেহা।) 

আিু ুলিান রাাঃ এর কো শুহন রুুল্লা াল্লাল্লাহু আাইল া াল্লাম িহন, আপলন চাইহ আলম আপনার শচাখ্ 

ভাহা কহর লদহত পালর, লকন্তু আপলন ইহি করহ আপনার এই শচাখ্ ারাহনার লিলনম আল্লাহ্ তাাার কাে শেহক 

গ্রর্ করহত পাহরন। আিু ুলিান রাাঃ িহন, আলম আল্লাহ্র কাে শেহকই এর লিলনম শপহত চাই। এই িহ লতলন 

তার শচাখ্টি লনজ পাহর লনহচ শরহখ্ লপহ শিহন। 

আিু ুলিান রাাঃ উত্তমভাহিই ইাম গ্রর্ কহরলেহন। লকন্তু ইাম গ্রহর্র ম লতলন শিল িৃে িহ উপনীত 

হ পহড়লেহন; তার ি শ ম আললর কম লেহা না। লতলন ইারমুহকর যুহে অংলগ্রর্ কহরলেহন, লকন্তু 

িহর ভাহর নুিজ হ পড়ার কারহর্ লতলন প্রতিক্ষ ড়াইহ অিতীর্ণ হত ক্ষম নলন। মলাহদর াহে লতলন যুে 

শক্ষহত্রর লপেহন দাাঁ লড়হলেহন; মুমানহদর শকান বনি যুে শক্ষত্র শেহক পালহ লপেহন শগহ লতলন াঠি লদহ 

তালড়হ রর্হক্ষহত্র পাঠিহ লদহতন। 

তািুহকর যুে শেহক রুুল্লা াল্লাহু আাইল া াল্লাম মলদনা প্রতিািতণ ন করার পর ূরা িারাআ অিতীর্ণ । 

অষ্টম লজরীহত মক্কা লিজহর পর রূুল্লা াল্লাল্লাহু আাইল া াল্লাম িাইতুল্লাহক তো শগাটা মক্কাহক মূলতণ র 

অপলিত্রতা শেহক পলিত্র কহরন। লতলন আততাি ইিন্ উাইদ (রাাঃ)-শক মক্কার লাক লনহাগ কহরন। আততাি (রাাঃ) 



 

 

লেহন অতিন্ত ৎ  পরহযগার প্রকৃলতর মানু। শ ির রূুল্লা াল্লাল্লাহু আাইল া াল্লাম জ্জ আদা 

কহরন এিং আততাি ইিন্ উাইদ (রাাঃ)- শ িরই জ্জ কহরন। 

নিম লজরীহত রূুল্লা াল্লাল্লাহু আাইল া াল্লাম পলিত্র হজ্জর আনুষ্ঠালনকতামূহক মুললরকহদর শেহক এিং 

লিিস্ত্র শাকহদর শেহক পলিত্র করহত চাইহন। কারর্ আরহির মুললরকরা লিিস্ত্র হ িাইতুল্লার তাাি করহতা এিং 

িহতা, শয কাপড় পহর আমরা আল্লাহ্র অিািি হলে, তা পলরিান কহর আমরা লকভাহি তাাি করহিা! তাই 

কাহরা ামেণি োকহ কুরাইলহদর শেহক কাপড় ভাড়া লনহ তা পলরিান কহর তাাি করহতা এিং তাাি শল 

কহর তা আিার লিলরহ লদত। আর যাহদর ামেণি লেহা না তারা লিিস্ত্র হ িাইতুল্লা তাাি করহতা। 

লকন্তু শই প্রাচীন জাহী যুহগর লিিস্ত্র া তোকলেত এই আিুলনক নিি জাহী যুহগর লিিস্ত্র ার মহতা একই 

লি ন। তারা লিিস্ত্র ত ভ্রান্ত লিশ্বাহ  লতাহনর প্রহরাচনা। তারা লিিস্ত্র হ তাহত একটা িমী আহমহজর 

শোাঁ া োকহতা! কারর্ তারা িহতা, শয কাপড় পলরিান কহর আল্লাহ্র অিািি হলে, শই একই কাপড় পলরিান 

কহর লকভাহি িাইতুল্লার তাাি করহিা। তদুপলর শখ্াহন শকান অিাি শমাহমলা লে না। লদন শলহ যখ্ন 

চারলদহক রাহতর অিকার শোঁ হ পড়হতা, তখ্ন মলারা লিিস্ত্র হ তাাি করহতা। 

আর িহতা- ‘আজ লরীহরর লকেু অংল অেিা শগাটা লরীর লিিস্ত্র হ যাহি। তাই িহ আলম তা পর পুরহর জনি বিি 

কহর লদি না’। 

এটা  প্রাচীন জাহলাহতর কো। লকন্তু আজহকর এই তোকলেত আিুলনক জাহলাহতর কো লক শকউ লচন্তা 

কহর শদহখ্হেন? প্রলতলদন এি লক হি। শিাাপনা, শিহল্লাপনা, উঙ্গপনা  লনণজ্জতার লক শকান শল 

আহে! খু্ন, িণর্, অপরর্ ইতিালদর লক শকান মাত্রা আহে? 

প্রাচীন শ জাহী যুহগ নারীহদর মাহি আত্মমযণাদাহিাি, চালরলত্রক ূলচতা  মানিতাহিাি যহেষ্ট পলরমাহর্ লিদিমান 

লে।           আরহির প্রলে কলি আনতারার ম্ভ্রহমর কো একটু লচন্তা কহর শদখু্ন। লতলন তার কলিতার েহন্দ িহন- 

‘আলম আমার আাঁলখ্ িি কহর শিল, যতক্ষর্ না আমার প্রলতহিলীনী তার  হরর অন্দর মহ অদৃলি হ যা।’ 

আর এই শতা শপ্রম-জগহতর লকংিদলন্ত কাহ তার লপ্রী াাহক িহে, ‘আমাহক একটিিার চুমু খ্া’। উত্তহর 

াা ি, না আলম শতামাহক চুমু খ্াি না। তারপর কাহ ি, আল্লাহ্র কম কহর িলে, যলদ তুলম লতিই 

আমাহক চুমু শখ্হত, তাহ তরিারীর আ াহত আলম শতামাহক দু’টুকহরা কহর শিতাম। 

তাহদর মাহি চালরলত্রক পলরিন্নতা, পলিত্রতা, ূচীতা  আত্মমযণাদাহিাি লে লমা মান। 

ঐ মলার কো লচন্তা কহর শদখু্ন, যার মািিহম াহতি ইিহন আিী িাতাআ কুরাইলহদর কাহে শগাপহন লচঠি 

পাঠিহলেহন। তখ্ন রুুল্লা াল্লাল্লাহু আাইল া াল্লাম আী এিং জুিাইর (রাাঃ)-শক ঐ মলার িাহন 

পা াহন। পহেই আী (রাাঃ) শই মলাহক শপহ িহন, লচঠিটি শির কহর দা।মলা ি, আমার াহে শকান 

লচঠি শনই। তখ্ন আী (রাাঃ) িমক লদহ িহন, যমে মচঠি সবর কদর ি  ে ও, ত দ আমম সত ম র ম ে  

আবরর্মুক্ত কদর সিদব । এটাই লে শকাহর চূড়ান্ত হুমলক। 

মক্কা লিজহর পর আিূ ুলিান (রাাঃ)-এর স্ত্রী লন্দ যখ্ন রুুল্লা াল্লাল্লাহু আাইল া াল্লাহমর কাহে িাইাত 

গ্রর্ করহত এ তখ্ন রুুল্লা াল্লাল্লাহু আাইল া াল্লাম কুরআহনর লনহনাি আাত লতাাত কহর 

শুনাহনাঃ 

  
لَااُم  َ اَا َ  إِبَذ   الَّن ِب ُّ  يَاأَيُّهَا لَ َ   اْل ُم ْل ِب ِب  يُم ْل ِب ْل َ   َ  أَ ْل  َعلَى يُم َايِب ْل  أَ ْل ََ  ُم َّن  يَ ْل ُملْل َ  َ  َ  يَ ْل ِبي َ  َ  َ  يَ ْل ِب ْل َ  َ  َ  َشيْلئًا  ِبااَّن

يهِب َّن   َيْل َ  يَ ْل َ ِبيلَ ُم   ِب ُمهْل َا ٍن  يَ ْل ِبي َ  َ  َ  لِبهِب َّن  أَيْل ِب يلَ َ  َ  َ  َ أَ ْل ُم هُم َّن  َ  ْل ُم وٍن  فِب  يَ ْل ِب َ  اَهُم َّن  َ  اْل َ ْل ِب ْل  فَ َايِب ْل َ  إِب َّن   َّن   َّن
ييٌر  َ  ُم  ٌر  (.12 : ا   حلة) َ  ِب  



 

 

  

স িবী! যখি মু’মমি ি রীর  আপি র মিকট এই মদময ব ইয় ত গ্রি করদত আদব সয, ত র আল্ল হ্

র  দে ক উদক লমরক করদব ি , চুমর করদব ি  এবং মযি  করদব ি  ........। 

(ূর  মুমত মি , আয় ত ১২) 

  
তখ্ন লন্দ ি, ইা রূাল্লা! একজন স্বািীনা নারী লক কখ্হনা লযনা করহত পাহর? 

লতলন অতিন্ত লিলিত  আশ্চযণ হই এ প্রশ্নটি কহরলেহন। তারা মুললরক লে, অজ্ঞ লে লকন্তু তাহদরমাহি আখ্া

ক লে, উন্নত গুনািী লে। উত্তম চলরহত্রর অলিকারী লে তারা। 

এিার নিি আল্লাহ্শরাীহদর চলরহত্রর লদহক তাকা। লমহরর জামা আবু্দন নাহর কত জ নি চলরহত্ররলেহা 

শদহখ্া। ইামী আহন্দাহনর শকান কমীহক যখ্ন তার 

শাহকরা শগ্রিতার কহর আনহতা তখ্নাহে াহে তার হাদরা শিানহক লনহ আহতা। তারপর ভাইহর ামহন

 তার শিাহনর ইজ্জত রর্করহতা। আর শজার ামযা িাুনীর শিাাপনার কো লখ্হত শতা আর কম আগা না। 

কারাগাহরর 

মহিি হাদর দুই ভাইহক ঐ নরািম পরস্পর মকামীতা লপ্ত হত িািি করহতা; নতুিা তাহদর উপরচহতা কঠি

ন অতিাচার। এভাহি লমহরর শজহ শয কত নারী তার ইজ্জত ালরহহে তার লাি শকহরহখ্হে। জনি গাযাী তা

র গ্রন্থ ‘আইামুম লমন াাতী’ (িাংা ‘কারাগাহর রাত-

লদন’ নাহম গ্রন্থটিপ্রকাললত হহে) এর মাহি তা ির্ণনা লদহত লগহ িহন, ‘আলম দাড়াহত পারতাম না; প্রহাজহন 

ালমদা কুতুহির উপর ভর লদহ দাাঁ ড়াতাম। অুস্থতার কারহর্ লতলন আমাহক িহর লনহ শযহতন। কারর্ আলম কারারুে 

অিস্থা পাাঁ চ িহর পাাঁ চ লমলনহটর জনি  ুমাহত পালরলন। 

লতলন িহন, একলদন তারা আমার লনকট একজন পুলল পা াহা। ামযা িাুনী তাহক িহ ামহন যা,আর শ লপ

লেহ যা। আিার িহ ামহন যা, আর শ লপলেহ যা। তারপর শাকটি শেঁহদ শিহাএিং ামযা িাুনীর াম

শন শেহক শদৌহড় পালহ শগহা। এর পর তারা আহরকজন শাক লনহ এহা ।ামযা িাুনী ি, যা। শ আমার 

শহ প্রহিল করহা। 

শ ি, ‘কাজ’ চাা। যনি আগাজাী িহন, আলম দালড়হ শগাম। আমার মন  লরীহর অািারর্ া 

 ললি অনুভি করাম।আল্লা

 আমাহক াাযি করহন। আলম তার  াহড় কামহড় িরাম। শাকটি জহন শনিড়ার মত মহনহা। আলম তাহক ি

শর েুহড় মারাম, শযন শ কমাহিুর লিলচ। লতলন িহন, আলম পশুটিহক আমার শহই শমহর শিাম। 

এ  নিি জাহলাহতর আখ্াক-চলরত্র। এ  এ 

যুহগর আল্লাহ্শরাীহদর চলরত্র। ালিজ আ আাদহতা লযনা করার উহদ্দহলি কুমারী শমহহদর শজহ আিে করহতা। 

আর পুতাঃপলিত্রা শমহরা কারা প্রহকাষ্ঠহেহক মুলম মুজালদ ভাইহদর লনকট পত্র পা াহতা। এহা শ মুজালদ ভাই

শরা! আমাহদর গহভণ র অবিিভ্রুন িড় হত শুরু কহরহে; এহা, আহরা লকেু  টার পূহিণই এই কারা প্রহকাষ্ঠ ধ্বং ক

শর দা। 

এ  মাজিাদী, জাতীতািাদী  

গর্তালন্ত্রক লিপ্লিীহদর চলরত্র। এ  প্রগলতিাদীহদর নখ্রা াহতক্ষতলিক্ষত মানুহর রিাি ক্ষতস্থান। 



 

 

ার কো হা, রুুল্লা াল্লাল্লাহু আাইল া াল্লাম 

িাইতুল্লাহক লিিস্ত্র তাািকারী মুললরকহদর অপকমণ শেহক পলিত্র করহত চাইহন। আর এ মহমণ ূরা িারাআ-

এর চলল্ললটি আাত অিতীর্ণহলে। তখ্ন রুুল্লা াল্লাল্লাহু আাইল া াল্লাম শ আাতগুহা আী (রাাঃ)-

শক মক্কা শপ্ররর্করহন। পূহিণই লতলন আিু িকর (রাাঃ)-

শক াজীহদর আলমর লনযুি কহর পাঠিহলেহন। লতলন আী(রাাঃ)-

শক আাতগুহা লদহ িহন, আিু িকহরর াহে লগহ লমলত  এিং মস্ত াজীহদর ামহন এআাতগুহা পা 

 কহর শুলনহ দা। রুুল্লা াল্লাল্লাহু আাইল া াল্লাম আী (রাাঃ)-

শক এ কারহর্পা াহন শয, আরিহদর মাহি প্রচলত লনম লে, শয িিলি শকান চুলিহত িা প্রলতশ্রুলতহত আিে হ

শে,শ লনজ িা তার লনকটাত্মী োড়া অনি শকউ শই চুলি ভঙ্গ িা িালত করহ তা কাযণকরী ত না। তাই রূ (াাঃ) 

আী (রাাঃ)-শকই এ দালে পাহনর জনি লনিণালচত করহন। 

আী (রাাঃ) যখ্ন এহ আিু িকর (রাাঃ)-

এর াহে লমলত হন তখ্ন আিু িকর (রাাঃ) ভড়হক শগহন।লতলন ভািহন, (শকান ভু ত্রুটির 

কারহর্) হতা তাহক হজ্জর আমীর লহহি দালে পান শেহক অিিলত 

লদহ শকান ী অিতীর্ণ হহে; তাই রাূ (াাঃ) তার িদহ আী (রাাঃ)-

শক আমীর িালনহপাঠিহহেন। আতঙ্ক ভরা কহে লতলন আী (রাাঃ)-

শক লজজ্ঞাা করহন, আমীর হ এহহো না মামূর(অিীনস্ত) হ? আী (রাাঃ) িহন, মামূর হ। তখ্ন আিু িকর

 (রাাঃ) লান্ত হন। আী (রাাঃ) িহন,চারটি লিহর শ ার্া শদার জনি রুুল্লা াল্লাল্লাহু আাইল 

া াল্লাম আমাহক শপ্ররর্ কহরহেন। 

যাদ লিন নুিাই (রাঃ) িহন, আলম আী (রাাঃ)-শক লজজ্ঞা কহরলোম, কী 

উহদ্দহলি আপনাহক হজ্জহপ্ররর্ করা হলেহা? আী (রাাঃ) িহন, চারটি কারহর্ (চারটি হুকুম কহক শুলনহ 

লদহত)। 

১.      লিিস্ত্র হ আর শকউ কখ্হনা িাইতুল্লাহ্ তাাি করহত পারহি না। 

২.      যার াহে নিী (াাঃ)-

এর শকান চুলি আহে, তা তার শমাদ পযণন্ত িিৎ োকহি। আর চুলিনাোকহ তাহদরহক চার মাহর অিকাল শদা 

। 

৩.      মু’লমন পুরু  নারী োড়া শকউই জান্নাহত প্রহিল করহত পারহি না। 

৪.      এই িহরর পর মুমান  মুললরকরা হজ্জ একলত্রত হত পারহি না। অেণাৎ মুললরকরা আরজ্জ পান করহত 

পারহি না। (লতরলমযী) 

এমনই  টহা। নিম লজরীহত আী (রাাঃ) আরািার লদহন, কুরিানীর লদহন, যুজ্জ মাহর িার তালরহখ্এই শ ার্া 

ক াজীহদরহক জালনহলেহন। 

  

ِب   ِب ْس   َملَم اءٌة  ٌ َم  إِباَمى  َم َم ُس اِب ِب   ِهَّللا لِب ِبٍ َم   ِب ْس   َم اَم دُّت ْس   اِهَّللا ِب   اْس ُس ْس
‘মুমলরকদের মেয সেদক সত মর  য দের  দে চুমক্তদত আবদ্ধ রদয়দে , ত দের সেদক আল্ল হ্ ত য়  

 ও ত র র ূ মুক্ত’। 

অেণাৎ চুলি শল হ শগহে। ুতরাং চার মা শতামরা এই ভূলমহত (আরি উপিীহপ) লনলিণহে শ ারাহিরাকরহত 

পাহরা। অেণাৎ লিহজ্জর দল তালরখ্ হত রলিউ ানীর দল তালরখ্ পযণন্ত শতামাহদর অিকালহদা হা। এ মহর 

মহিি শতামরা শযখ্াহন ইিা শযহত পারহি; শতামাহদর াহে শকউ যুে করহি না।ুতরাং শকউ ইিা করহ আরি উপ



 

 

িীহপর িাইহর চহ শযহত পাহরা, আর শকউ ইহি করহ যুহের প্রস্তুলতলনহত পাহরা। এ চার মা পর শতামাহদর লিরু

শে যোেণ িিিস্থা গ্রর্ করা হি। 

এভহিই আী (রাাঃ) নিম লজরীহত হজ্জর মুহম মুলমন-মুললরক লনলিণহলহ কহক এই শ ানাশুলনহ শদন। 

আলম পূহিণই আহাচনা কহরলে শয, ূরা িারাআ িা ূরা তািার অহনকগুহা নাম রহহে। এ নামমূহর 

মহিি আ িালজা  আ িুূ নামটি অনিতম। িালজা অেণ অপমানকারী, মুহখ্াল 

উহম্মাচনকারী এিংিুূ অেণ আহাচনা। এ ূরা মুনালিকহদর পলরচ তুহ িহর তাহদরহক ালঞ্ছত  অপমালনত করা

হহে। 

প্রলে এক তাহিী িহন, আলম লমকদাদ ইিহন আাদ (রাাঃ)-

শক শদখ্াম, লতলন লমহ এক মুরালিলনমকারীর শদাকাহন িহ আহেন। লতলন তখ্ন শিল শমাটা হ লগহলেহন। আ

লম তাহক িাম,আপলন লক এই ির লজাহদ অংলগ্রর্ িাদ লদহিন- শুিু এই এক ির? লতলন িহন- 

তুলম লক ূরা িুূহক অস্বীকার করহ? তুলম লক ূরা তািাহক প্রতিাখ্িান করহ? অেচ শ ম লজাদিরহজ লকিা

া লেহা। কারর্ তখ্ন লজাদ লিহা নতুন অঞ্চ লিজ করার জনি। মুমানহদরাতোড়া হ 

যাা ভূখ্ণ্ড উোহরর জনি লজাদ লি না। তা হে লমকদাদ (রাাঃ) িহলেহন, তুলমলক ূরা িুূহক অস্বীকার ক

রহো, শয ূরা আল্লাহ্

 তা’াা মুনালিকহদর কুচলরহত্রর আহাচনা প্রহঙ্গিহহেন, তারা লজাহদ অংলগ্রন না করার িিাপাহর নানা জর-

আপলত্ত তাাল কহর। 

ূরা তািা মদীনা অিতীর্ণ (লিলি লিিান 

ম্বলত) িণহল ূরা। নিম লজরীর রজি মাহ তািূকঅলভযাহনর শুরুহত, মহিি এিং শলহ অিতীর্ণ হহে এই ূরা

। তাই এ ূরা শেহকই লজাদ ংক্রান্তিণহল  চূড়ান্ত লোন্তমূক লিলি-লিিান গ্রন করহত হি, শয লিলি-

লিিান লকামত পযণন্ত আরপলরিতণ ন হি না। 

শুরু শেহক শল পযণন্ত এই ূরাটি পযণাহাচনা করহ আমরা শদখ্হত পাই, তাহত শমৌলকভাহি েটিলিহর আহাচ

না করা হহে। 

প্রেম মবয়াঃ শুরুর আটালটি আাহত আরি উপিীহপর ক মুললরকহদর লিরুহে যুে শ ার্া করাহহে। যাহদর 

াহে মুমানহদর চুলি রহহে, শমাদ পযণন্ত তাহদর চুলি িিৎ 

রাখ্ার হুকুম শদাহহে। নতুন শকান চুলি ম্পাদন 

করহত লনহি করা হহে, আর যুে শ ার্া এতটুকু অনুকম্পাপ্রদলণন করা  শয, তাহদরহক চার মাহর অিকাল 

শদা হহে। এ চার মাহর মহিি তারা ইাহমর তিতা িুহি ইাম গ্রর্ করহি, অনিো আরি উপিীপ 

শেহড় শযখ্াহন খু্লল চহ যাহি।কারর্ তখ্ন পযণন্ত দূিণ ঈমান মুমানহদর াহে কালিরহদর লিলভন্ন রকম ামালজক 

অেণবনলতক ম্পকণ লিদিমান লে। মুমান  মুললরকহদর মাহি লিদিমান ক ম্পকণ  লেন্ন করার জনি আল্লাহ্

 তা’াাএই লনহদণ ল প্রদান কহরন। 

মিতীয় মবয়াঃ আহ লকতাি অেণাৎ ইহুদী  খৃ্স্টানহদর লিরুহে যুে শ ার্া করা । ঐলতালকিাস্তিতা, লিশ্বাগ

ত বিপলরে  িাস্তিতার লনলরহখ্ এ শ ার্া শদা । তাোড়া মুললরকহদর াহেমুমানহদর দী ণ 

লদহনর লিলভন্ন প্রকার আত্মীতা  িিুে ইতিালদ ম্পকণ  লিদিমান োকার 

কারহর্ তাহদরলিরুহে যুে করহত প্রস্তুত ত না, শতমলনভাহি আহ লকতািহদর াহে যুে করহত মহন নানা প্রশ্ন 

শজহগউ ত। একটা ভ ৃলষ্ট ত। মন িহতা, লকভাহি আহ লকতাহির লিরুহে যুে করহিা অেচ তাহদরলনকট 

শতা আল্লাহ্র শপ্রলরত লকতাি রহহে। তারা আল্লাহক লিশ্বা কহর, পরকাহ লিশ্বা কহর, ঈা(আাঃ)-

এর প্রলত ঈমান রাহখ্। কুরআন তাহদর মহনর এই ংল দূর কহর লদহ িহহে, অিলিই তাহদর লিরুহে যুে করহত 



 

 

হি। শকননা যখ্ন পযণন্ত স্পষ্টভাহি জানা না যা শয, যার লিরুহে যুে করহত যালি শ লনলশ্চত কালির তহতাক্ষর্ 

পযণন্ত যুে প্রচন্ড আকার িারন কহর না। 

মুজালদ ভাইহরা প্রাই আমার লনকট এহ লজজ্ঞাা কহর, কলমউলনষ্টহদর াহে শয ি মুমান শনাআহে আমরা 

তাহদর লিরুহে লকভাহি যুে করহিা, তাহদর লললির শেহক আজাহনর আাজ শভহ আহতশুলন, তাহদরহক পাাঁ চ 

াি নামাজ আদা করহত শদলখ্। ুতরাং লকভাহি এি লললিহর আক্রমন করহিা?যতক্ষর্ পযণন্ত এ মাআার একল 

ভাগ লনশ্চতার াহে উত্তর জানা না যাহি শয, তাহদর লিরুহে যুেকরা িরয, ততক্ষর্ পযণন্ত অন্তহর একটা লিিা শে

শকই যাহি। তাই আলম তাহদরহক িলে, যলদ কলমউলনষ্টলললিহর িাই মুমান , তিু তাহদর লিরুহে যুে করা 

িরয। কারর্ তারা ইাহমর লিরুহে লিহরা 

কহরহে। তারা মুমানহদর উপর আক্রমন কহর তাহদর িন ম্পদ লেলনহ লনহি, লনলিণচাহর তাহদর তিা করহে। 

মুলম নারীহদর ইজ্জত রর্ করহে। নাহম মুমান হ এ িরহনর মুরতাদহদর লিরুহে যুে করা অলিকাংল 

লিকালিহদর মহত িরয; কলতপহর লনকট শুিু বিি। 

শকউ 

িহত পাহর শয, তারা শতা িািি হ অলনিাকৃতভাহি শখ্াহন আহে এিং যা করহে তা িািি হইকরহে। তাহ 

আলম িহিা, তাহদর কাজ লক? তাহদর কাজ  কুিুরী ললির াতা করা। 

রুলিালনীর লললির শিাজত করা। মুজালদহদর চাচহর পে লেন্ন করা, তাহদর লিরুহে যুহে অংলগ্রর্করা। অতএি 

যারা এি কাজ করহি তাহদর লিরুহে অিলিই লনলেণ িা যুে করহত হি, তাহত তাহদর পলরচ যা-ই শাকনা 

শকন। আলম এ িরহর্র শাকহদর লিরুহে যুহের স্বপহক্ষ নটি দী উপস্থাপনকহরলে। তাোড়া প্রশ্ন 

হা, যলদ তাহদর শমাকাহিা যুে না কলর, তাহ তাহদর কারহর্ অমুলমলত্রুহদর লিরুহে যুে পলরার করহত 

হি; কারর্ তারা শতা পরস্পর একইাহে 

রহহে। িহ এই লত্রুরাএই কলমউলনষ্টরা লনরাপহদ শেহক এহকর পর পর মুমনহদর তিা করহতই োকহি। তারা জ

নপহদর পরজনপদ ধ্বংস্তুহপ পলরর্ত করহি। তাহদরহক এই কাজ করহত ুহযাগ শদার পহক্ষ লক শকউ শকান যুলি 

উপস্থাপন করহত পাহর? কক্ষহনাই ন; অতএি ঐি মুমান দািীদারহদর লিরুহে যুে করা োড়া শকান উপা শনই। 

এজনি ইমাম 

ইিহন তাইলমা (রাঃ) তাতারীহদর লিরুহে যুহে লিিা িহি লনপলতত মুমানহদর ক্ষকহর িহলেহন, যলদ তাতা

রীহদর মহিি মুমান রহহে, তারা নামায আদা কহর, শরাযা রাহখ্, তিুতাহদর লিরুহে যুে করহত হি। শুহন রাখ্,

 যলদ শতামরা আমাহক তাতারীহদর াহে শদখ্, আর আমারমাো তখ্ন কুরআন োহক, তাহ শতামরা আমাহক 

লনলিণ িা তিা করহি। এভাহিই লতলন এমাআাটি মুমানহদর লনকট াহর াহে স্পষ্ট কহর তুহ িহরলেহন। 

যলদ লত্রুরা মুমান নারী, ললশু  িলন্দহদরহক রর্হক্ষহত্র মানিো রূহপ িিিার কহর, তিু তাহদরলিরুহে যুে চাল

শ শযহত হি। এহত মানিো লহহি িিিহৃত মুমানহদর ক্ষলত, এমনলক লনত 

ার পহরাা করা যাহি না। এহক্ষহত্র মুমানরা লনত হ রিপর্ শদা ালজি হি না। 

তৃতীয় মবয়াঃ যারা লজাহদ অংলগ্রর্ না কহর লপেহন শেহক যা, তাহদরহক হুাঁললারী করা হহে।লতরস্কার করা 

শহে। িা হহে- 

  

األرض إلى اثاقلتم هللا سبٌل فً انفروا لكم قٌل إذا لكم ما  
 ‘কী দ  সত ম দের! যখি সত ম দের ব  য় সত মর  আল্ল হ্র র দ মি দে সবমরদয় পদড় তখি সত মর  

ভ রী দয় ম টির  দে সদগ য ও! .... (ত ওব , আয় ত ৩৯-৪০) 

 চতুেয মবয়াঃ মুনালিকহদর চলরত্র  পাপাচাহরর আহাচনা। প্রা অিণ ূরা পযণন্ত এ লিহ আহাচনাকরা হহে। িা

 হহে- 



 

 

  

*আর তাহদর শকউ আল্লাহ্র লনকট প্রলতশ্রুলত লদহহে......... আাত ৭৫ 

        *তাহদর মহিি এমন শাক রহহে যারা নিীহক কষ্ট শদ............ আাত ৬১ 

        *তাহদর শকউ শকউ িহ আমাহক (লজাহদ না 

যাার) অনুমলত প্রদান করুন আরআমাহক পরীক্ষা শিহিন না ............... আার ৪৯ 

        *আর যারা (মুমানহদর) ক্ষলত  কুিুরীর উহদ্দহলি একটি মলজদ লনমণার্ কহরহে ...... 

         আাত ১০৭ 

এভাহি ূরাটির প্রা অহিণক অংল 

জুহড় মুনালিকহদর স্বভাি চলরত্র  কূমলতর আহাচনা করা হহে।তাই এ ূরার নাম িুূ (আহাচনা) রাখ্া হহে। 

কারর্ এ ূরা মুনালিকহদর স্বভাি, শদা চলরত্র কূমলতর আহাচনা ম্বলত ূরা। ইিন্ আব্বা (রাাঃ) িহন- 

أحدا تدع ال قلنا حتى ومنهم ومنهم وتقول تنزل التوبة آٌات زالت ما  
‘এহকর পর এক ূরা তািার আাতমূ অিতীর্ণ হ ‘তাহদর শকউ’ ‘তাহদর শকউ’ িহ মুনালিকহদরঅিস্থা  চ

লরত্র ির্ণনা করহত াগহা। এমনলক আমরা িহত াগাম এ ূরা শতা কাউহকই োড়হি না’। 

এভাহি মুনালিকহদর ড়যন্ত্র, মুলম মাহজ অনুপ্রহিল, লিতনা-

িাাদ ৃলষ্ট করা, লজাদ শেহকমুমানহদরহক লনরুৎালত করা-

 এগুহা লে শ যুহগর মুনালিকহদর চলরত্র। এ যুহগর মুনালিকহদরঠিক একই চলরত্র। 

লজাদ ম্পহকণ  অপপ্রচার করা, মুজালদহদর শদা  কুৎা শগহ শিড়াহনা, লজাহদর িিাপাহরমুমানহদর লনরুৎা

লত করা-

 এগুহা এখ্হনা মুনালিকহদর চলরত্র; যলদ এি কো আজকা অহনকম অহনক মুখ্ল মুমানহক িহত 

শলানা যা। তহি যহতাই মুখ্ল শাক কাজ যলদ একই িরহর্র 

 শহক্ষহত্র একই হুকুম প্রহযাজি হি। এ িরহনর শাকহদর শেহক মুলমহদর হুাঁললারী কহরআল্লাহ্

 তা’আা িহন- 

‘যলদ শতামাহদর াহে তারা লজাহদ শির ত তহি তারা শতামাহদর কষ্ট োড়া আর লকেুই িৃলে করহতা না;আর শতামা

শদর মাহি লিহভদ ৃলষ্টর উহদ্দহলি শোটােুটি করহতা’...... আাত ৪৭। 

  

এহদর িিাপাহর ভ োকহ শতমন শিলী ভ শনই; িরং প্রকৃত ভ ঐ মুমানহদর লনহ যাহদর ম্পহকণ আল্লাহ্

 তা’আা িহন- 

‘আর শতামাহদর মাহি তাহদর গুপ্তচর রহহে, যলদ আল্লাহ্ যালমহদর িিাপাহর খু্ি ভা জাহনন......... আাত ৪৭ 

ভ ঐ যুিকহদর লনহ যারা জদণ ান, লমর িা শৌদী আরি লিলভন্ন 

শদল শেহক লজাহদর শপ্ররর্াউজ্জীলিত হ লজাহদ অংলগ্রহর্র 

জনি আহ। শপহলাাহর শপৌাঁেহ তারা শগ্রিতার করা  এিং লজাদ ম্পহকণ  শনলতিাচক 

 লিাি কো িহ তাহদরহক লজাহদর মদাহন শযহত না লদহ শখ্ান শেহকইলিলরহ শদা । আর 

এরা লিহর লগহ তাহদর লললখ্হ শদা িুল আহড় শিড়া। িহ, লজাদ শলহ শগহে। এহদরহকই আল্লাহ্

 তা’আা যালম িহ অলভলত কহরহেন। 

তাই লিকহ্ লিলারদ আহমগর্ এ িিপাহর ঐকিমত শপার্ 

কহরহেন শয, মুলম রাষ্টনাক িা শনাপ্রিাহনর জনি পলরহিল লিনষ্টকারী লিতনা ৃলষ্টকারী  বনিহদর মহনাি 

িংকারী প্রকৃলতর শাকহদরহক 

মুলম শনািালনীর াহে লজাহদ যাার অনুমলত প্রদান বিি ন। এ িরহর্র শাহকরাই িহ শিড়াআিগালনস্তান 



 

 

মুনালিহক শোঁ হ শগহে, আর মুজালদরা মুললরক হ শগহে। শখ্াহন লিদআহতর শল শনই।এ িরহনর শাকহদর লজা

শদ অংলগ্রহর্র আনুমলত শদা বিি ন। তাহদর িিাপাহর কুরআহনর লিিান- 

  

عدوا معً تقاتلوا ولن أبدا معً تخرجوا لن فقل للخروج فاستأذنوك منهم طائفة إلى هللا رجعك فإن  
‘আর যমে আল্ল হ্ আপি দক ত দের সক ি েদর মিকট মিমরদয় সিি এবং ত র  

যমে আপি রক দে মি দে সবর ওয় র অিুমমত প্র েযি  কদর, ত দ আপমি বদ মেি, সত মর  কখদি ই

আম র  দে সবর দব ি  এবং আম র  দে লত্রুর মুক দব য় যুদ্ধ করদব ি ’। (ূর  ত ওব , আয় ত ৮৩) 

যারা মুজালদহদর ম্পহকণ  লমেিা  িাহনাাট ংিাদ েড়া আর িহ, কালিরহদর িালনী প্রচন্ডললিলাী। যুহের 

মদাহন শগহ শতামরা খ্তম হ যাহি; শখ্াহন শতামাহদর মৃতুি অিিালরত। শতামরাহতা পাগ হ লগহহো, শগাটা 

লিহশ্বর ুপার পাার রাললার লিরুহে যুে করহত চা! 

শতামাহদরমাো লক ল ু আহে? এহদরহকই িা  ‘মুরলজক’। (লাহখ্ এখ্াহন রাললার কো িহেন কারর্ লাহখ্র 

জীিদ্দলা আিগান যুে চলেহা রাললার লিরুহে; লাহখ্ যলদ এখ্ন শিহচ োকহতন তাহ লনশ্চই রাললার স্থাহন 

আহমলরকান নাম িহতন) 

আর যারা যুহের মদাহন যাা শেহক মানুহক মদাহনর কহষ্টর কো 

িহ লনরুৎালত করহত োহক শয,প্রচন্ড গরম, ভীন লীত িা চালরলদহক িরি, লদনরাত শুিুই তুারপাত হি ইতিালদ

। এরা  ‘মুখ্লয’। 

লরীহতর লিিান , এ দু’শের্ীর মানুহক মদাহন শযহত না শদা। 

পঞ্চম মবয়াঃ মদীনার মুমানহদর লিলভন্ন স্তহর লিভলির আহাচনা। ১.মুনালিক ২. কালির ৩. দুিণমু’লমন ৪. মুালজ

র  আনারহদর মহিি ইাম গ্রহর্ অগ্রগামী মুলমগর্। 

িণহল এ প্রকাহররমুলমগর্ শিহরলতাহদর শচহ উত্তম। এ মহমণ আহ ুন্না া জামাহতর আকীদা , া

িারর্মুলমগর্ ািারর্ শিহরলতাহদর 

শচহ উত্তম আর লিললষ্ট মুলমগর্ লিললষ্ট শিহরলতাহদর শচহ উত্তম।এ চার িরহর্র শাক তখ্ন মদীনা িা করহতা

। 

ষ্ঠ মবয়াঃ ইাম গ্রর্  রাূহর াহত িাইাত গ্রহর্র দািী  চালদা ম্পহকণ  আহাচনা করাহহে। এ প্রহঙ্গ

 আল্লাহ্ তা’আা িহন- 

  

الجنة لهم بأن وأموالهم أنفسهم المؤمنٌن من اشترى هللا إن  
‘মিশ্চয় আল্ল হ্ মুমমিদের সেদক ত দের ি ি ও ম  ক্রয় কদর মিদয়দেি, এর মবমিমদয় সয,ত দের িিয 

রদয়দে ি ন্ন ত। ত র  আল্ল হ্র পদে যুদ্ধ করদব, তয  করদব এবং মিত দব। (আয় ত ১১১) 

এ িরহনর মুমাহনর প্রকৃলত  শয, তারা কখ্হনা আল্লাহ্র রূহর ঙ্গ তিাগ করহি না। রাূ যা-

ইিহন, তাই লনলিণ িা পান কহর। এ প্রহঙ্গ আল্লাহ্ তা’আা িহন- 

  

نفسه عن بأنفسهم ٌرغبوا وال هللا رسول عن ٌتخلفوا أن األعراب من حولهم ومن المدٌنة ألهل كان ما  
‘মেীি ব ী ও প র্শ্যবতী পমল্লব ীদের উমচত িয় র ূুল্ল র ঙ্গ তয গ কদর পশ্চ দত সেদকয ওয়  এবং 

রূদর প্র ি সেদক মিদিদের প্র িদক অমেক মপ্রয় মদি কর । (আয় ত ১২০) 

  
লকন্তু এখ্ন শয লিটি জানা িহচহ শিলী প্রহাজন, তা  মদীনার অলিিাীরা লকভাহি এহতা ভাহগলিভি হ

 পড়হা, অেচ মক্কা শতা এমন লে না? কারর্ মদীনার নগরী  এর 



 

 

আলপাহল যারা িাকরহতা তাহদর মাহি মুনালিক লে। আল্লা তা’আা িহন-

‘আর পলল্লিাীহদর মহিি শেহক আপনারআহলপাহল লকেু মুনালিক রহহে, আর লকেু মদীনািাী মুনালিকীহত  
অনড়’...... আাত ১০১। অনিত্রআল্লাহ্ তাাা িহন-

 ‘পলল্লর শিদুইনরা কুির  মুনালিকীহত অতিন্ত কহ ার’...... আাত ৯৭। আিারমদীনার পলল্ল শিদুইনহদর মাহি নিা

লনষ্ঠ মুমান লে। তাহদর প্রহঙ্গ আল্লা তা’আা িহন-

 ‘আরহিদুইনহদর কতক আল্লার প্রলত  পরকাহর প্রলত ঈমান আহন এিং লনহজহদর িিহক আল্লার বনকটি 

এিং রাূহর দু’আ াহভর উপা গর্ি কহর...... আাত ৯৯ 

ুতরাং মদীনা মুলমনহদর াহে মুনালিকরা িিা করহতা। লকন্তু াািাহদর মক্কী জীিহন 

শকানমুনালিক লে না। প্রশ্ন 

হা মদীনা মুনালিকহদর লিকাল লকভাহি হা। িাাঁ , স্বােণ  িাদা ালহরিাহনই মানু মুনালিক । মক্কা

 ইাম গ্রহর্র াহে বিলক স্বােণ াহভর শকান ুহযাগ শতা লেইনা; 

িরং যারাই ইাম গ্রর্ করহতা, কাহমা তাইহিিার াক্ষ লদহতা তাহদর শভাগ করহত ত লিলভন্নপ্রকাহরর মমণন্তু

দ লালস্ত, হৃদ লিদারক লনযণাতন  লনপীড়ন। মক্কার কালিরহদর লনযণাতন  লনপীড়হনর াতহেহক শকান মুলমই 

শরাই পালন। এমনলক স্বং রূুল্লা াল্লাল্লাহু আাইল া াল্লাম শরাইপানলন। লদহনর পর লদন তাাঁ হক অিণাা

শর অনাাহর কাটাহত হহে। 

লিা (রাাঃ)-

এর উপর লনযণাতন লনপীড়হনর কো একটু লচন্তা কহর শদখু্ন। মরু আরহির িাু যখ্ন শরাহদউত্তাহপ আগুন হ শয

ত তখ্ন তাহক শই উত্তপ্ত িালহত শুইহ লদহ তার িুহক লিরাট পাের শরহখ্ চাপালদহ 

রাখ্া ত। তাহক াত  যযার পূজা লিহর আা উৎালত করা ত আর লালস্ত শদা ত। লকন্তুলতলন শুিু মা

ত্র ‘আাদ, আাদ’ করহতন। লতলন িহতন আলম এক আল্লা োড়া আর কাহরা ইিাদতকরহিা না। এই প্রলতধ্বলনই 

শুিু লদহ শযহতন। লিা (রাাঃ)-

এর এই শয কঠিন মহ আাদ আাদ িাহতা শকান আক িা িুলের কো না। এটা লে তার প্রাহনর কো। িুলের

 কো শতা লে, লতলন উমাইাহক শিাাঁ কা লদহ লনযণাতন শেহক শিাঁহচ শযহতন আর রাহতর অিকাহর রাূহর লনকট 

এহ িহতন, আলম উমাইাহক শিাাঁ কা লদহলে। আলম মূলতণ  পূজা লিহর যাইলন। আলম তাীহদর াক্ষি লদলি। 

মহন রাখ্হত হি, ইাহমর দাাত কখ্হনা প্রতারর্া, কপটতা আর ড়যহন্ত্রর মািিহম লিজ াভ কহরনা। জাল

হদর ামহন ুস্পষ্ট ভাা  আল্লাহ্  আল্লাহ্

র রাূহর হুকুম িিি করার মািিহমইইাহমর দাাত লিজ াভ কহর। 

 

 

....................................... প্রেম পিণ  

 

 

http://islameralo.wordpress.com/ 

http://islameralo.wordpress.com/

